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RESUMO 

 

Avaliação de tipos de resistência de gramíneas forrageiras à cigarrinha-
das-raízes Mahanarva fimbriolata (Stål, 1854) (Hemiptera: Cercopidae) 

 
Os objetivos deste trabalho foram selecionar gramíneas forrageiras com 

potencial de resistência a Mahanarva fimbriolata, bem como determinar tipos de 
resistência presentes, por meio da avaliação do efeito sobre a biologia do inseto e 
de testes de tolerância. Nas gramíneas mais promissoras foi também aplicado o 
fungo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin para avaliar um possível efeito 
associado deste com a resistência vegetal. Os ensaios foram realizados sem chance 
de escolha, com insetos provenientes de criação estoque. No ensaio de biologia, 
realizado em laboratório com 12 genótipos, os seguintes parâmetros foram 
avaliados: mortalidade e duração da fase ninfal; peso e longevidade dos adultos; 
período de pré-oviposição e número de ovos/fêmea; e viabilidade e a duração do 
período embrionário. No ensaio de tolerância realizado com três gramíneas, em casa 
de vegetação, foram utilizadas duas densidades de cigarrinhas (dois e quatro 
casais), avaliando-se o dano causado (com base em escala de notas) aos 3º e 7º 
dias após a infestação e o crescimento e rebrote das gramíneas ao 14º dia após a 
desinfestação. Para verificar a associação de plantas resistentes com o fungo M. 
anisopliae, foram utilizadas, em casa de vegetação, quatro gramíneas como 
substrato alimentar das cigarrinhas. Em cada genótipo foi feita uma aplicação do 
fungo sobre ninfas de 3º ínstar, mantendo-se, em cada gramínea, ninfas não 
tratadas como testemunha, sendo avaliada a mortalidade ninfal até o 15º dia. 
Concluiu-se que: a) a mortalidade das ninfas de M. fimbriolata criadas em Panicum 
maximum cv. Paredão é quase total, podendo tal material ser caracterizado como 
resistente ao inseto por antibiose; b) Andropogon gayanus, Panicum maximum cv. 
Aruana e Panicum maximum cv. Aries apresentam, em maior grau, resistência a M. 
fimbriolata dos tipos antibiose e/ou antixenose alimentar, já que afetam o 
desenvolvimento, a fase adulta e/ou a reprodução do inseto; c) a análise de 
agrupamento, feita com base nos dados do efeito dos 12 genótipos sobre a biologia 
de M. fimbriolata, possibilita a divisão dos mesmos em três grupos: um composto por 
P. maximum cv. Aries, Setaria sphacelata cv. Kazungula, Brachiaria humidicola, A. 
gayanus e P. maximum cv. Aruana, que inclui os materiais resistentes ao inseto; um 
formado por Brachiaria decumbens cv. Basilisk, Brachiaria dictyoneura, Brachiaria 
brizantha cv. MG 4 e Brachiaria ruziziensis com materiais moderadamente  
resistentes e um grupo com materiais suscetíveis formado por Brachiaria brizantha 
MG 5 e Brachiaria brizantha ecótipo BB185; d) P. maximum cv. Paredão e B. 
brizantha cv. Marandu apresentam resistência por tolerância, já que, sob um mesmo 
nível de infestação, são menos danificados e apresentam recuperação mais rápida, 
após a desinfestação, quando comparados com B. brizantha ecótipo BB185; e) a 
aplicação do fungo M. anisopliae causou aumento na mortalidade das ninfas de 
cigarrinha, sendo o referido aumento dependente do genótipo em que o inseto foi 
criado. 
 
Palavras-Chave: Antibiose; Brachiaria; Metarhizium anisopliae; Tolerância  
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ABSTRACT 
 

Evaluation of types of resistance of grasses to the spittlebug Mahanarva 
fimbriolata (Stål, 1854) (Hemiptera: Cercopidae) 

 
The goals of this work were to screen grasses with potential of resistance 

to Mahanarva fimbriolata and to identify the types of such resistance by assessing 
biological parameters of the insect and performing tolerance bioassays. The effects 
of a possible interaction between the most promising grasses and the fungus 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin on the spittlebug was also evaluated. No-
choice bioassays were performed using insects from a stock culture. The insect’s 
biology was studied in laboratory on 12 genotypes of grasses and the following 
parameters were assessed: mortality and duration of the immature (nymph) stage, 
weight and adult longevity, pre-oviposition period and number of eggs/female, and 
viability and duration of the embryonic period. The tolerance bioassay was performed 
with three genotypes of grasses in a greenhouse. We used two densities of 
spittlebugs (two and four couples), assessing the damage (based on a rating scale) 
at days 3 and 7 after insects were released; and also the growth and resprout of 
grasses on day 14 after the insects were eliminated. To evaluate the interaction of 
resistant plants with the fungus M. anisopliae they were used four genotypes of 
grasses as food substrate for the spittlebugs in greenhouse. For each genotype was 
made one fungus spraying on third instar nymphs, using another group of non-
sprayed nymphs as control. The nymphal mortality was assessed until day 15 after 
spraying. It was concluded that: a) mortality of M. fimbriolata nymphs reared on 
Panicum maximum cv. Paredão is roughly complete and such material can be 
characterized as resistant by antibiosis; b) Andropogon gayanus, Panicum maximum 
cv. Aruana and Panicum maximum cv. Aries showed, in a higher degree, antibiosis 
and/or feeding antixenosis to M. fimbriolata, once development, adult stage and/or 
reproduction of the spittlebugs were affected; c) the cluster analysis based on the 
biological data of M. fimbriolata reared on 12 genotypes showed three distinct 
groups: one composed by P. maximum cv. Aries, Setaria sphacelata cv. Kazungula, 
Brachiaria humidicola, A. gayanus and P. maximum cv. Aruana, which includes the 
genotypes resistant to the spittlebug; another formed by Brachiaria decumbens cv. 
Basilisk, Brachiaria dictyoneura, Brachiaria brizanthacv. MG 4 and Brachiaria 
ruziziensi, with genotypes considered moderately resistant; and a third group with 
susceptible genotypes composed by Brachiaria brizantha MG 5 and Brachiaria 
brizantha ecotype BB185; d) P. maximum cv. Paredão and B. brizantha cv. Marandu 
showed resistance by tolerance once, under the same level of infestation, they are 
less damaged and recover faster after disinfestation when compared with B. 
brizantha ecotypo BB185; e) the application of the fungus M. anisopliae increased 
the immature mortality, nevertheless such increase depended on the genotype on 
which the insects were reared. 
 
Keywords: Antibiosis, Brachiaria, Metarhizium anisopliae, Tolerance 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A cigarrinha-das-raízes, Mahanarva fimbriolata (Stål), pertencente à ordem 

Hemiptera, família Cercopidae, atualmente é uma das principais pragas da cana-de-

açúcar colhida mecanicamente sem queima (DINARDO-MIRANDA, 1999; 

DINARDO-MIRANDA, FERREIRA, CARVALHO, 2001; DINARDO-MIRANDA, 

COELHO, FERREIRA, 2004; RAVANELI et. al., 2011), a qual vem ocasionando 

grandes prejuízos também em gramíneas forrageiras utilizadas na formação de 

pastagens limitando o potencial de produção de carne e leite do país, o que tem 

preocupado os produtores de gado, principalmente das regiões Centro-Oeste e 

Norte do país (NILAKHE, 1983; COSENZA et al., 1989; VALÉRIO, 2006; CONGIO et 

al., 2007). 

Os danos causados por M. fimbriolata em pastagem não foram estimados até 

o momento, visto que nesse tipo de ecossistema há dificuldade para se calcularem 

os danos causados por pragas, por não haver efeito direto no produto final, como 

ocorrem em outras culturas (POTTINGER, 1976). Um dos poucos estudos com esse 

objetivo foi realizado por Holmann e Peck (2002), que, utilizando um modelo de 

simulação e analisando dois ecossistemas distintos (trópico seco e trópico úmido), 

ambos na Colômbia, constataram que as cigarrinhas-das-pastagens causaram um 

prejuízo econômico de US$ 228-273 milhões/ano e de 39-47 milhões/ano, 

respectivamente, no trópico seco e trópico úmido (considerando 50 adultos/m2). 

Visto o grande prejuízo que as cigarrinhas-das-pastagens podem causar, há 

necessidade de que elas sejam monitoradas e controladas quando necessário. O 

controle das cigarrinhas pode ser realizado por diversos métodos, que apresentam 

vantagens e desvantagens. O controle químico é considerado economicamente 

inviável por ser a pecuária considerada uma cultura de baixo valor por unidade de 

área, apresentar problemas de resíduos, além da dificuldade de se atingirem as 

ninfas devido à presença da espuma que elas produzem ao se alimentar 

(FERRUFINO; LAPOINTE, 1989; VALÉRIO, 2005). Desse modo, há necessidade de 

se utilizarem outros métodos de controle. 

Entre os métodos alternativos, encontram-se o controle biológico com 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok., muito utilizado para o controle de 

cercopídeos em cana-de-açúcar, desde o Norte até o Sudeste, tendo uma área 
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tratada de aproximadamente 357.058 ha (ALVES et al., 2008). A utilização de 

plantas resistentes, por outro lado, destaca-se, já que, sob o ponto de vista 

econômico e ambiental, é a ferramenta mais indicada para essas situações, 

podendo ser utilizada juntamente com os controles biológico e cultural, contribuindo 

para o manejo integrado dessa praga (NILAKHE, 1987; VENDRAMIM, 1990; 

LAPOINTE; SONODA, 2001; VALÉRIO et al., 2001; VALÉRIO, 2005). Vários 

trabalhos estão sendo desenvolvidos a fim de suprir a necessidade de se dispor de 

uma gramínea resistente tanto para ninfas como para adultos dessa cigarrinha 

(LÓPEZ et. al., 2009; CARDONA et al., 2010). 

Esta pesquisa teve como objetivos selecionar gramíneas com potencial de 

resistência a M. fimbriolata, associando-as com o fungo M. anisopliae. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Aspectos taxonômicos do gênero Mahanarva 
 

O gênero Mahanarva é constituído por 39 espécies neotropicais, sendo 15 

delas registradas para o Brasil, as quais são agrupadas em dois subgêneros, 

Mahanarva s. str. e M. (Ipiranga),que podem ser diferenciados pela razão entre o 

comprimento e a largura das tégminas, dividindo em tégminas largas e estreitas (três 

e maior que três) (FENNAH, 1968; PALADINI; CARVALHO, 2007). 

Paladini e Carvalho (2007) identificaram três novas espécies (Mahanarva 

(Mahanarva) rubrovenata sp. nov., Mahanarva (Mahanarva) webbi sp. nov. e 

Mahanarva (Mahanarva) dabliosignata sp. nov.) por meio de estudos taxonômicos 

de holótipos depositados em instituições de ensino e pesquisa. Entre os parâmetros 

avaliados para a identificação, os mais importantes são genitália masculina e, em 

menor escala, a forma, tamanho e coloração dos adultos, sendo que também podem 

ser utilizadas características morfológicas da antena e do clípeo (CARVALHO; 

WEBB, 2005). 

Recentemente, tem havido grandes controvérsias sobre a identificação de 

algumas espécies do gênero Mahanarva, necessitando dessa forma uma revisão 

taxonômica, se possível apoiada por técnicas moleculares. Uma das principais 

controvérsias envolve as espécies M. fimbriolata, M. spectabilis e M. liturata, como 

relatado por Paula-Moraes et al. (2008) e Congio (2010). 

 

2.2 Principais aspectos de Mahanarva fimbriolata (Stål) 
 

A cigarrinha M. fimbriolata pertence à ordem Hemiptera, família Cercopidae, 

apresentando metamorfose incompleta, possuindo, dessa forma, fase embrionária, 

fase de ninfa e fase adulta. A família Cercopidae tem como característica principal a 

produção de espuma na fase de ninfa, que auxilia na proteção contra a dessecação 

e contra inimigos naturais (GALLO et al., 2002). Segundo Garcia, Botelho e Parra 

(2006), a duração do ciclo de ovo a adulto é, em média, 78 dias, a 25ºC, tendo o 

período embrionário, a fase de ninfa e a fase adulta, durações de 21, 37 e 20 dias, 

respectivamente. As cigarrinhas causam danos à pastagem, tanto na fase de ninfa 
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quanto na fase adulta, porém os adultos causam danos maiores e irreversíveis, 

devido à injeção de toxinas presentes na saliva durante a alimentação (BYERS; 

WELLS, 1966; MENDONÇA, 2005). 

As cigarrinhas possuem hábito crepuscular noturno e durante o dia ficam 

escondidas na face abaxial das folhas, se locomovendo preferencialmente por meio 

de saltos (GARCIA; MACEDO; BOTELHO, 2006). Sujii, Garcia e Fontes (2000) 

confirmam que o padrão mais comum é de voos curtos (63% dos insetos liberados 

no ensaio foram recapturados a uma distância de 5 m do local de liberação) e baixos 

(96,3% dos insetos recapturados estavam em armadilhas instaladas até 1,2 m de 

altura). A porcentagem de machos capturados também foi maior, o que pode ser 

explicado pelo menor tamanho e menor peso dos machos, o que provavelmente lhes 

permite maior mobilidade quando comparados às fêmeas (SUJII; GARCIA; 

FONTES, 2000). 

 

2.2.1 Fase adulta 
 

Na fase adulta, as cigarrinhas apresentam policromia alar, onde é possível 

diferenciar facilmente fêmeas e machos. As fêmeas são de coloração marrom-

escura com manchas longitudinais e os machos apresentam coloração de vermelho-

vivo a amarelo-palha, medindo cerca de 13 mm de comprimento e 6 a 7 mm de 

largura. Fêmeas e machos vivem em torno de 22,6 e 17,1 dias, em média, 

respectivamente, e as fêmeas chegam a ovipositar 342 ovos durante toda a fase 

reprodutiva, com período médio de pré-oviposição de 5 dias (GARCIA; BOTELHO; 

PARRA, 2006). Após a cópula, as fêmeas, de maneira geral, permanecem próximas 

às touceiras, local preferido para oviposição, colocando os ovos no solo próximo à 

vegetação ou preferencialmente em tecidos mortos na base das touceiras 

(MENDONÇA, 1996). 

 

2.2.2 Fase de ninfa 
 

Ao eclodirem, as ninfas procuram por raízes próximas à base das plantas, 

onde iniciam a sucção de seiva e a produção de espuma, que consiste da excreção 

do excesso de água obtido da sucção da seiva do xilema, substâncias 
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mucilaginosas produzidas pelas glândulas de Batelli e mucopolissacarídeos e 

proteínas oriundos dos túbulos de Malpighi (MARSHALL, 1966; BYERS, 1965; 

MELLO et al., 1987). 

Segundo Garcia, Botelho e Parra (2006), a duração média da fase de ninfa 

criada em laboratório, a 25ºC, é de 37,1 dias, obtendo-se nesse estudo viabilidade 

de 94,0% para essa fase. 

 

2.2.3 Fase de ovo 
 

Ovos de cercopídeos, de maneira geral, apresentam formato ovoide, 

alongado; inicialmente possuem coloração amarelo-creme e passam a escurecer 

com o desenvolvimento embrionário. Medem cerca de 1 mm de comprimento e 0,3 

mm de largura. Após quatro a cinco dias inicia-se a formação do escutelo, 

responsável pelo rompimento do córion, possibilitando assim a eclosão da ninfa. 

Antes de as ninfas completarem 15 dias, aparecem, na parte anterior, manchas 

ocelares avermelhadas em cada lado do ovo, e duas áreas avermelhadas na parte 

posterior, na região abdominal do embrião (BECK, 1963; BYERS, 1965; 

GUAGLIUMI, 1972; RODRÍGUEZ; PECK; CANAL, 2002). Rodríguez e Peck (2007), 

por meio de características morfológicas externas, dividiram a fase embrionária de 

Mahanarva andigena (Jacobi) em quatro fases: S1, sem nenhuma característica 

externa; S2, presença de uma mancha vermelha abaixo da sutura de eclosão; S3, 

abertura da sutura de eclosão e S4, presença de manchas ocelares e abdominais, 

com duração total do período embrionário de 16,4 dias, à 27ºC. 

 

2.2.4 Danos 
 

Os danos causados às pastagens são resultantes da alimentação tanto das 

ninfas quanto dos adultos, que inserem seus estiletes preferencialmente no xilema 

das plantas hospedeiras (FEWKES, 1969; CREWS et al., 1998; VALÉRIO, 2009). 

Garcia et al. (2007) verificaram que adultos também podem se alimentar inserindo 

seus estiletes nos estômatos, que atravessam as células do parênquima clorofiliano 

e atingem o metaxilema nos feixes vasculares e as ninfas podem inserir seus 

estiletes nas raízes através da epiderme, atravessar todo o córtex e atingir o cilindro 



 
 

 
 

24

vascular, realizando a alimentação nos elementos do tubo crivado do floema 

primário. 

Ao se alimentarem, as ninfas destroem os vasos condutores, dificultando o 

transporte de água e nutrientes, debilitando a planta e causando um desequilíbrio 

hídrico, em que as plantas, mesmo em período com alta precipitação hídrica, 

murcham, sendo obrigadas a absorver um volume maior de água, desperdiçando 

dessa forma energia que seria destinada ao crescimento (OLIVEIRA; ALVES, 1988). 

As principais injúrias, entretanto, ocorrem com a alimentação dos adultos, que, ao 

sugarem a seiva das folhas, injetam toxinas presentes na saliva, causando 

fitotoxemia na planta, perceptível inicialmente através de pontos amarelos, tornando-

se avermelhados e, posteriormente, evoluindo para estrias cloróticas longitudinais, 

reduzindo a capacidade fotossintética da planta, o que resulta na queima-das-

pastagens (NAVES, 1980; COSENZA et al., 1982; REIS; BOTELHO; MENDES, 

1983; VALÉRIO, 1985, 2009; NILAKHE, 1987; VALERIO et al., 1988). Outro 

problema resultante da alimentação dos adultos é a impalatabilidade das pastagens 

ao gado, causada pelas toxinas transportadas através do xilema (PACHECO, 1982). 

O crescimento, estabelecimento e persistência das gramíneas são fortemente 

afetados pelas cigarrinhas, reduzindo sensivelmente seu crescimento, afetando 

diretamente a produção e a qualidade das mesmas. Há uma grande dificuldade de 

se calcular a perda ou o prejuízo das cigarrinhas na produção, devido ao dano delas 

não ser direto, ou seja, elas não afetam diretamente a produção de carne ou de leite 

e sim a fonte de alimento do gado, sendo, portanto,complexa, custosa e difícil a 

obtenção dos dados de perdas (POTTINGER, 1976). Como exemplo, no trabalho de 

Valério e Nakano (1988), foi constatado que 25 adultos de Notozulia entreriana 

(Berg) por metro quadrado, em 10 dias, reduziram em 34% a produção de matéria 

seca de B. decumbens. Congio (2010), trabalhando com Mahanarva sp., observou 

redução relativa de matéria seca de 14, 26, 46 e 64% para os níveis de 5, 10, 20 e 

40 cigarrinhas por vaso respectivamente. Holmann e Peck (2002), baseados em 

trabalhos de Valério e Nakano (1988, 1989) e utilizando um modelo de simulação, 

estimaram uma perda de produção leiteira de 167-220 e 948-1246 milhões de litros 

nos trópicos úmido e seco, respectivamente, enquanto a perda estimada na 

produção de carne foi 41-54 e 151-198 milhões de quilos. Isso em dano econômico 

representaria perda de US$ 39-47 e 228-273 milhões por ano, nos trópicos úmido e 
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seco, respectivamente, levando em consideração uma infestação de 50 adultos.m-2 

em 100% da área de pastagem suscetível na Colômbia. 

 
2.2.5 Distribuição geográfica 

 

As cigarrinhas podem ser encontradas desde o Sul dos Estados Unidos até o 

norte da Argentina, desde o nível do mar até, aproximadamente, 3.000 m de altura, 

apresentando uma diversidade taxonômica e ecológica com 11 gêneros, os quais 

atacam diversas espécies de gramíneas (PECK, 2001). Devido à grande diversidade 

de cigarrinhas e plantas hospedeiras o manejo dessas pragas tem sido realizado de 

modo inadequado (PECK, 2001). 

Os gêneros Mahanarva, Deois e Zulia (atualmente, Notozulia) englobam as 

principais pragas das pastagens, sendo responsáveis pela redução de 60% da 

capacidade de suporte das pastagens, reduzindo o ganho de peso animal no 

período de crescimento intenso da forragem e baixo ganho ou até perda de peso 

quando as condições são adversas (ALVES, 1998; BRÂNCIO et al., 2003). 

As diferentes regiões do Brasil apresentam distintos complexos de 

cigarrinhas. Deois incompleta (Walker) é importante na região Norte, N. entreriana, 

Deois schach (Fabricius) e Aeneolamia selecta (Walker) são importantes para a 

região Nordeste, enquanto que Deois flavopicta (Stål) e N. entreriana predominam 

nos estados do Brasil Central, norte do Paraná e na região Leste. Recentemente, 

em pastagens da região Centro-Norte do país, compreendendo o norte de Mato 

Grosso, norte de Tocantins e o sul do Pará e Rondônia, tem sido constatada a 

presença de cigarrinhas pertencentes ao gênero Mahanarva (VALÉRIO, 2005, 

2009). 

Bernardo et al. (2003), realizando um levantamento para verificar as espécies 

que ocorrem no meio-norte do estado de Mato Grosso, constataram que as espécies 

mais representativas foram D. flavopicta, M. fimbriolata e Z. entreriana, sendo que no 

município de Juara os percentuais dessas espécies foram respectivamente 51, 37 e 

12%. M. fimbriolata não é a espécie predominante em pastagens, sendo comumente 

encontrada em gramíneas de grande porte, como o capim-elefante e a cana-de-

açúcar, mas os danos causados por essa praga vêm se intensificando, 

principalmente ao gênero Brachiaria, uma vez que são insetos maiores, tendo, por 
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isso, maior capacidade de dano (VALÉRIO et al., 2004; VALÉRIO, 2005, 2006, 

2009). Em um levantamento realizado em Tangará da Serra-MT, em pastagens 

cultivadas com B. brizantha cv. Marandu foi constatada a predominância de M. 

fimbriolata, que correspondeu a mais de 50% do total de espécies coletadas (SILVA; 

PEREIRA; BARROS, 2004). 

Uma possível hipótese para explicar a mudança de comportamento alimentar 

de cigarrinhas do gênero Mahanarva pode ser o aumento da área plantada com 

capim-marandu, o qual apresenta maior ação antibiótica às espécies de cigarrinhas 

típicas de pastagens, afetando negativamente essas populações, possibilitando um 

crescimento populacional do gênero Mahanarva, que supostamente é menos 

afetada por essa cultivar. Também, a área de cana-de-açúcar está em expansão, 

podendo as cigarrinhas dessa cultura migrar e causar danos em pastagem 

(VALÉRIO, 2006, 2009). Nesse caso não poderia ser considerada perda de 

resistência da cultivar Marandu, pois os testes de resistência não foram aplicados a 

esse gênero. Com o aumento populacional desse gênero de cigarrinha, os danos às 

pastagens de capim-marandu estão se tornando mais frequentes e severos 

(VALÉRIO, 2006, 2009). 

 

2.2.6 Flutuação populacional 
 

A ocorrência das cigarrinhas, na região Centro-Sul, coincide com a estação 

chuvosa do ano, iniciando-se em setembro/outubro com o desenvolvimento dos ovos 

diapáusicos, atingindo o ápice em dezembro/janeiro. Com o final das chuvas e início 

do inverno, a população das cigarrinhas reduz sensivelmente até permanecer no 

campo somente os ovos diapáusicos. O número de gerações é em função da 

duração do período chuvoso, podendo ocorrer várias gerações ao ano (inseto 

multivoltino), justamente quando as forrageiras estão em franco crescimento e os 

animais, recuperando-se da seca anterior, ganhando peso e adquirindo condições 

para a reprodução e o abate (VALÉRIO; KOLLER, 1993; DINARDO-MIRANDA, 

2003; VALÉRIO, 2005). As cigarrinhas, de modo geral, ocorrem em épocas com alto 

índice de precipitação e de umidade relativa (STORÓPOLI NETO; PAVAN, 1984). 

Souza (1967) observou que os fatores meteorológicos que mais afetaram o 

desenvolvimento de M. fimbriolata foram temperatura e umidade. Sujii et al. (1991) 
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também constataram que D. flavopicta ocorre em sincronia com a estação chuvosa 

que é o período de maior desenvolvimento das pastagens. 

Nos meses secos (maio a setembro), quando ocorre baixa umidade e falta de 

alimento, os insetos conseguem sobreviver a essas condições adversas da estação 

na forma de ovos diapáusicos ovipositados durante toda a estação chuvosa, em 

diferentes proporções, programados para diferentes durações de diapausa 

(FONTES; PIRES; SUJII, 1995). Esse comportamento reflete uma estratégia de 

distribuição do risco de mortalidade e, desse modo, ovos, ninfas e adultos de 

cigarrinhas podem ser encontrados durante todo o ano (STORÓPOLI NETO; 

PAVAN, 1984; SUJII et al., 1995). 

 

2.2.7 Amostragem 
 

Para decidir a estratégia de controle, é imprescindível realizar o 

monitoramento da praga. Há muita controvérsia quanto ao número de amostragens, 

metodologia para amostrar e estágio do inseto a ser amostrado em pastagem. O 

objetivo da amostragem é conseguir um nível de precisão aceitável com menor 

tempo e menor trabalho gasto (NILAKHE, 1982). Pesquisas que tentam elucidar a 

melhor forma de amostragem são raras. Nilakhe (1982) realizou um trabalho para 

determinar, entre outros objetivos, a eficiência de quadrados de diferentes tamanhos 

e número de amostras, e chegou à conclusão de que o número e a quantidade de 

amostras dependem da precisão que se quer obter, do tamanho da área a ser 

amostrada e da intensidade da infestação. Além desses fatores, quando o objetivo 

for o controle, também se deve levar em consideração o valor e a lotação da 

pastagem em questão. Para áreas com 0,5 a 2 ou 3 ha, devem examinar-se 20 

amostras de 0,0625 m2 para um erro-padrão de 20% (40 amostras em regiões com 

baixa população) tomando-se, ao acaso, 10 pontos bem distribuídos, jogando-se e 

ao redor de cada ponto, também ao acaso, duas vezes o quadrado de 0,0625m2, e 

contando-se as ninfas no seu interior. Lohamann, Pietrowski e Bressan (2010), com 

intuito de verificar a flutuação populacional das cigarrinhas-das-pastagens, 

amostraram ninfas e adultos em três áreas de pastagem no município de Marechal 

Cândido Rondon-PR, sendo duas cultivadas com Tifton 85 (Cynodon dactylon) e 

uma com capim-estrela (Rhynchospora sp.). As ninfas foram amostradas utilizando 
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um quadrado de 0,25 m2 x 0,25 m2, escolhendo 10 pontos ao acaso e jogando o 

quadrado duas vezes, totalizando 20 pontos amostrais por área. Para os adultos foi 

utilizada rede entomológica, escolhendo-se 10 pontos aleatórios dentro da área, 

sendo realizadas 10 redadas por ponto amostrado. 

Segundo Valério (1985), 25 cigarrinhas adultas de N. entreriana por metro 

quadrado durante 10 dias podem reduzir a produção do pasto em 30% e de massa 

verde em 15%, reduzindo também o teor de proteína, fósforo, cálcio, magnésio e 

potássio. Dessa forma, a disponibilidade de pasto para os animais fica 

comprometida, necessitando suplementar a alimentação do gado. Outro fator é a 

qualidade nutricional e a palatabilidade da pastagem, que são comprometidas com a 

toxina injetada pelos insetos adultos. 

 

2.3 Pastagens 
 

A bovinocultura no Brasil é estritamente dependente das pastagens para a 

produção de carne e leite e, dessa forma, a produtividade da pecuária a pasto está 

diretamente relacionada com o potencial da forrageira, sua adaptabilidade ao 

ecossistema e principalmente com o manejo adotado. Por isso, o produtor deve 

observar a exigência nutricional da espécie com a qual ele pretende trabalhar 

(PEREIRA, 2001; VALLE et al., 2004; VALÉRIO, 2009). 

Para a implantação da pastagem, o produtor deve optar por espécies 

adaptadas à sua região, de acordo com a fertilidade e a drenagem do solo, 

topografia, ocorrência de geadas e secas, resposta rápida às adubações, que não 

estejam em processo de degradação e que sejam resistentes à cigarrinha (BOTREL, 

1990). Entretanto, o manejo correto da espécie escolhida pode produzir maior 

impacto na produção animal que o próprio surgimento de uma nova opção 

forrageira. Segundo Pereira (2001), outro fator importante na escolha da forrageira é 

a sua adaptabilidade às condições de excessiva umidade do solo e capacidade de 

cobertura do solo, recomendando-se para áreas sujeitas a alagamento os capins 

braquiária-de-brejo (Brachiaria arrecta), capim-bengo (Brachiaria mutica), humidícola 

(Brachiaria humidicola) e estrela-africana (Cynodon nlemfluensis); para áreas 

medianamente acidentadas devem ser utilizadas forrageiras 
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estoloníferas/decumbentes dos gêneros Brachiaria (B. decumbens e B. humidicola) 

e Cynodon (C.dactilon cv. Coastcross e C.dactilon cv. Tifton). 

Com o objetivo de aumentar a produtividade de carne e leite foram 

introduzidas no Brasil gramíneas, principalmente do gênero Brachiaria, originárias da 

África, que se caracterizam por serem mais adaptadas à seca, a solos ácidos e com 

baixa fertilidade e por serem agronomicamente mais agressivas (BARROS, 1986; 

LAPOINTE; SOTELO; ARANGO, 1989). Com isso, no cerrado brasileiro, as 

gramíneas mais comuns e utilizadas sob manejo extensivo são B. decumbens e B. 

brizantha, ocupando 80% de um total de 60 milhões de hectares (MACEDO, 2005). 

B. decumbens foi introduzida no Norte do país em 1950, expandindo-se em 

1970 por todo o cerrado brasileiro. Por apresentar baixa exigência em solo e 

tolerância a acidez, adaptou-se facilmente nos cerrados, sendo plantados milhões 

de hectares. No entanto, em resposta ao extenso monocultivo começaram a surgir 

problemas com pragas, principalmente com as cigarrinhas-das-pastagens, visto que 

essa gramínea apresenta suscetibilidade às mesmas, limitando a produtividade, a 

capacidade de suporte e o próprio estabelecimento dessas gramíneas (COSENZA et 

al., 1982; VALÉRIO; NAKANO, 1988; OLIVEIRA; ALVES, 1988; LAPOINTE et al., 

1992; VALLE et al., 2004). B. brizantha cv. Marandu foi liberada para plantio no 

Brasil em 1984, sendo mais exigente em fertilidade do solo, possuindo alta 

resistência às cigarrinhas-das-pastagens, através do mecanismo de antibiose, além 

de apresentar características promissoras para seu estabelecimento (NUNES et al., 

1985; NILAKHE, 1987; FERRUFINO; LAPOINTE, 1989; GERDES et al., 2000). Nos 

últimos anos, no entanto, vêm ocorrendo problemas de persistência dessa gramínea, 

o que tem causado preocupação entre pecuaristas e técnicos nas regiões Norte e 

Centro-Oeste do País. A persistência está sendo ameaçada pela chamada 

“síndrome do braquiarão” (B. brizantha cv. Marandu), que tem afetado pastagens no 

Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, estados que 

abrigam 42% das áreas de pastagens e 35% do rebanho bovino nacional (DIAS 

FILHO; ANDRADE, 2005). Segundo Andrade e Valentim (2007), essa síndrome 

caracteriza-se pelo amarelecimento, murchamento e morte de plantas e tem como 

principal causa a baixa adaptação do capim-marandu (B. brizantha cv. Marandu) ao 

encharcamento do solo, manifestando-se durante a estação chuvosa, em solos de 

baixa permeabilidade, principalmente em depressões do terreno, nos locais mais 
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elevados da pastagem, ao longo do declive e em áreas mais sujeitas ao 

escorrimento das águas das chuvas. Pastagens de capim-marandu com a “síndrome 

do braquiarão” ficam mais vulneráveis ao ataque de fungos e pragas (ANDRADE; 

VALENTIM, 2007). 

Com o comprometimento das pastagens, o aumento da produção de carne e 

leite do país é também, consequentemente, limitado, causando grandes prejuízos 

(NILAKHE, 1987). Holmann e Peck (2002) estimaram que os danos causados por 

cigarrinhas em uma área de 4,7 milhões de hectares podem gerar prejuízos de até 

273 milhões de dólares por ano. 

 

2.4 Controle 
 

Devido às grandes perdas que as cigarrinhas-das-pastagens causam à 

pecuária, é importante manter monitoramento das áreas e quando constatado o 

nível de controle, faz-se necessário entrar com intervenções para diminuir os 

prejuízos. O controle químico não é recomendado e raramente é utilizado, por 

serem, as pastagens, uma cultura de baixo valor por unidade de área, inviabilizando 

financeiramente sua aplicação. Além de oneroso, o controle químico depara com 

consumidores mais exigentes, que exigem a certificação da não utilização de 

produtos químicos, que podem deixar resíduos na carne e no leite. Outras 

desvantagens são a dificuldade em atingir as ninfas, tanto por estas se localizarem 

na base das plantas como pela proteção que a espuma oferece, a eliminação de 

inimigos naturais pela aplicação de inseticidas não seletivos em áreas extensas, os 

quais podem causar intoxicações ao gado e também pelo risco que os agricultores 

são expostos durante as aplicações (NILAKHE, 1987; VALÉRIO et al., 1996; 

VALÉRIO, 2005). Devido a esses fatores outras formas de controle se fazem 

necessárias. 

 

2.4.1 Controle biológico 
 
O controle biológico apresenta grande potencial no controle das cigarrinhas, 

pelo fato de a cultura ser perene e apresentar um microclima favorável aos agentes 

biológicos. Agentes de controle que estão presentes naturalmente nas áreas de 
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pastagens, como os micro-himenópteros parasitoides de ovos Anagrus sp. e 

Acmopolynema hervali Gomes (PIRES et al., 1993), a larva da mosca 

Salpingogaster nigra Schiner, predadora de ninfas (MARQUES, 1988), adultos da 

mosca Porasilus barbiellini Curran, eficiente predador de adultos de cigarrinhas 

(BUENO, 1987), têm sido bons biocontroladores (VALÉRIO, 2005). Valério e Oliveira 

(2005), realizando coletas de ovos de N. entreriana, em Mato Grosso do Sul, 

registraram 10,4% de parasitismo dos ovos pelo micro-himenóptero Anagrus urichi 

Pickles, emergindo em média 4,7 parasitoides por ovo. Botelho et al. (2004) 

encontraram o parasitoide de ovos A. urichi parasitando ovos de M. fimbriolata em 

uma usina em Pradópolis-SP, podendo dessa forma, ser incluído futuramente em 

programas de manejo integrado da praga. 

Sujii et al. (2004) constataram alto potencial de predação de Pachycondyla 

obscuricornis Emery sobre D. flavopicta, em condições de campo. Em um período de 

três horas houve de 14 a 61 capturas, podendo-se concluir que P. obscuricornis 

procura ativamente por D. flavopicta, que é o principal componente da alimentação 

em alguns períodos do ano, havendo necessidade de outros trabalhos para verificar 

o nível de controle que esse predador exerce sobre D. flavopicta. 

O controle biológico de cigarrinhas com o fungo Metarhizium anisopliae 

(Metsch.) Sorokin vem sendo cada vez mais utilizado (ALMEIDA; BATISTA FILHO; 

SANTOS, 2002; BATISTA FILHO; ALMEIDA; MACHADO, 2002). Embora a 

utilização e a recomendação do uso de M. anisopliae para controle de cigarrinhas 

esteja aumentando, há muitas controvérsias quanto à forma de aplicação, isolados 

mais eficientes, dosagem, amostragem e o melhor momento para se entrar com o 

controle, comprometendo, dessa forma, a ampla utilização dessa ferramenta a 

campo (PEREIRA; BENEDETTI; ALMEIDA, 2008) 

Alves (1998) citou que, embora a eficiência de controle de M. anisopliae não 

seja tão elevada (10 a 60%), os resultados podem ser considerados excelentes, pois 

foram obtidos com apenas uma aplicação e em baixas dosagens. A utilização do 

fungo visa controlar as ninfas das cigarrinhas, por serem mais suscetíveis e pode ser 

aplicado nas formulações pó molhável ou óleo emulsionável, utilizando-se dosagens 

entre 1,0 x 1012 e 5 x 1012 conídios por hectare (ALVES; LOPES, 2006). 

Os resultados negativos obtidos com o controle biológico podem ser 

explicados pela exigência de condições favoráveis (alta umidade) que o fungo 
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necessita para se desenvolver e controlar eficientemente as cigarrinhas, pela 

proteção que a espuma confere às ninfas e principalmente pelo método de aplicação 

do fungo e utilização de baixas dosagens (VALÉRIO, 2005). Para se obterem 

melhores resultados com a utilização de M. anisopliae, deve-se utilizar o isolado 

específico para a espécie de cigarrinha que se pretende controlar, verificar as 

condições ambientais da região em que se fará o controle e realizar as aplicações 

com temperaturas mais amenas, nas primeiras horas do dia ou ao entardecer, para 

que o fungo possa se estabelecer nas pastagens (COSENZA et al., 1982; ALVES, 

1998). 

 

2.4.2 Resistência de plantas a insetos 
 

A resistência de plantas a insetos era utilizada mesmo antes da domesticação 

das plantas, quando as plantas suscetíveis a artrópodes morriam sem deixar 

descendentes, havendo dessa forma seleção natural (SMITH, 2005). 

Segundo Painter (1951), resistência de plantas é a soma relativa de 

qualidades hereditárias possuídas pela planta que influenciam o resultado do grau 

de injúria que o inseto causa ao se alimentar da mesma, ou seja, representa a 

capacidade que certas plantas possuem de alcançarem maior e melhor produção 

quando comparadas com outras variedades em igualdade de condições. Ela pode 

ser expressa por características morfológicas desfavoráveis ao inseto fitófago, como 

presença de tricomas ou de compostos secundários (substâncias não nutritivas), 

sintetizadas pelas plantas, com a finalidade de protegê-las de predadores 

(SEIGLER; PRICE, 1976). A resistência é específica, sendo influenciada por 

condições ambientais em que a planta está inserida e para ser considerada 

resistente, a progênie deve também ser resistente à praga em questão, sendo, 

portanto um caráter hereditário (LARA, 1991; SMITH, 2005). 

Resistência de plantas a insetos é o método mais indicado para controle das 

cigarrinhas, pela vantagem de ser um método de baixo custo, além de ser facilmente 

assimilado e adotado pelo produtor, uma vez que lhe oferece uma defesa 

incorporada geneticamente, proporcionando controle efetivado simplesmente por 

meio da aquisição de sementes, além de reduzir aplicações de inseticida, o que 
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favorece os insetos benéficos e o controle biológico natural (KOLLER; VALÉRIO, 

1987; LAPOINTE; SONODA, 2001; SMITH, 2005; VALÉRIO, 2005). 

A resistência de plantas a insetos pode ser separada em três categorias, 

antibiose, em que o inseto se alimenta normalmente da planta, mas tem a sua 

biologia negativamente afetada, apresentando alta mortalidade, prolongamento da 

fase jovem, diminuição no número de ovos e na longevidade de adultos; antixenose, 

em que a planta não possui atrativos ou possui substâncias repelentes, afetando o 

comportamento dos insetos, que buscam outros hospedeiros para abrigo, oviposição 

e alimentação e tolerância, que é a habilidade da planta hospedeira para crescer e 

reproduzir-se, ou para reparar danos em grau notável, sofridos após suportar uma 

população de insetos semelhante à presente num hospedeiro suscetível (LARA, 

1991; SMITH, 2005). 

Esforços têm sido direcionados para selecionar plantas resistentes às 

cigarrinhas-das-pastagens, para dessa forma proporcionar perpetuação das 

pastagens e alimentação de qualidade ao gado. Lapointe et al. (1992) avaliaram 174 

acessos de Brachiaria, divididos em quatro grupos, observando mortalidade, 

duração e deformações da fase de ninfa, e taxa de excreção de adultos, 

encontrando 11 acessos em espécies de Brachiaria com alto nível de antibiose para 

Aeneolamia varia (Fabricius). 

Shortman et al. (2002), por meio de ensaios sem chance de escolha em casa 

de vegetação e campo, com ninfas de Prosapia bicincta (Say) e com chance de 

escolha com adultos dessa espécie, avaliaram 56 seleções de turfgrass dos gêneros 

Paspalum, Cynodon, Zoysia, Eremochloa, Stenotaphrum e Festuca. Entre as 

conclusões, os autores afirmam que 32 seleções do gênero Paspalum foram 

suscetíveis a P. bicincta, com exceção das seleções 561-79, HI-1, AP-14 e ‘Mauna 

Kea’, que reduziram e prolongaram a sobrevivência ninfal e tiveram um maior 

crescimento quando comparado a outras seleções. 

Avaliando germoplasmas do gênero Brachiaria quanto à resistência a cinco 

espécies de cigarrinhas-das-pastagens, Cardona et al. (2004) concluíram que a 

expressão da resistência de CIAT 6294 e CIAT 36062 foi dependente da espécie de 

cigarrinha, sendo CIAT 6294 resistente a A. varia e a Mahanarva trifissa (Jacobi), 

intermediário a Zulia carbonaria (Lallemand) e tolerante a Aeneolamia reducta 
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(Lallemand). Já CIAT 36062 foi intermediário a Z. carbonaria e resistente às outras 

quatro espécies. 

Valério et al. (2004) selecionaram três acessos do gênero Brachiaria 

resistentes a N. entreriana, lembrando a importância de se realizarem testes com 

outras espécies de cigarrinhas, devido à grande diversidade de espécies existentes 

no Brasil. 

Com objetivo de selecionar genótipos de Brachiaria spp. resistentes a 

Prosapia simulans (Walker) e estabelecer o mecanismo de resistência expresso 

pelas plantas, Castro et al. (2007) testaram 34 híbridos de Brachiaria, incluindo como 

testemunhas resistentes CIAT6294 e CIAT 36062 e testemunhas suscetíveis CIAT 

0606 e BRX 4402. Os autores obtiveram sete híbridos suscetíveis, 16 com 

resistência intermediária e 11 resistentes, sendo em todos os casos a resistência do 

tipo antibiose.  

Verificando a interação de várias espécies com pastagens resistentes e 

suscetíveis, Pabón et al. (2007) mostraram que a competição interespecífica entre 

as cigarrinhas presentes [A. varia, Z. carbonaria e Zulia pubescens (Fabricius)] pode 

ser explicada pelo compartilhamento do mesmo nicho alimentar. Visto isso, os 

autores reforçam a necessidade de se encontrar uma cultivar com expressão de 

genes de defesa combinados para várias espécies de cigarrinhas. 

Sotelo et al. (2008) avaliaram a resistência de gramíneas a A. varia e a Z. 

carbonaria, observando as fases de ninfa e adulta. Quando criadas no genótipo 

suscetível A. varia e Z. carbonaria apresentaram sobrevivência de 82,0 e 77,1%, 

respectivamente, e duração da fase de ninfa de 44,7 e 40,5 dias, respectivamente. 

Já, ao serem mantidas em genótipos resistentes, A. varia e Z. carbonaria 

apresentaram baixa sobrevivência de ninfas (7,7 e 7,8%, respectivamente) e 

prolongamento da fase ninfal (56,8 e 49,8 dias, respectivamente). Após a 

emergência, os autores colocaram insetos criados na fase de ninfa em plantas 

resistentes para se alimentar em plantas suscetíveis; insetos provenientes de 

plantas suscetíveis para se alimentar em plantas resistentes, além de manterem os 

criados em plantas suscetíveis e resistentes nas respectivas plantas, avaliando a 

longevidade do inseto em todas as situações. Foram obtidas variações nos 

resultados, constatando-se que adultos de A. varia e de Z. carbonaria criados na 

fase de ninfa em plantas suscetíveis e mantidos em plantas resistentes tiveram 
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maior longevidade quando comparados a ninfas e adultos criados sempre em 

plantas suscetíveis; a ausência de correspondência entre mecanismos de resistência 

para adultos e ninfas está sendo objeto de estudos do Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). 

Recentemente, têm sido realizados ensaios para encontrar cultivares 

resistentes a adultos, visto que é nesse estágio que a cigarrinha causa maiores 

danos. López et al. (2009) e Cardona et al. (2010) testaram clones e/ou genótipos 

reconhecidamente resistentes à fase de ninfa de A. varia e Z. carbonaria e 

verificaram ausência de resistência para a fase adulta, embora tenham sido 

encontradas algumas diferenças. Dessa forma, há necessidade de estudos que 

busquem o desenvolvimento de cultivares resistentes que contemplem as duas 

fases do inseto, preferencialmente a fase adulta. 

Por apresentar potencial de controle de cigarrinhas em pastagens, o emprego 

de variedades resistentes é de suma importância, pois pode ser aliado a outras 

táticas de controle, proporcionando auxílio para o manejo integrado de pragas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os ensaios foram conduzidos no Departamento de Entomologia e Acarologia 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 

ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

3.1 Criação de Mahanarva fimbriolata (Stål) 
 

A criação de M. fimbriolata foi instalada em fevereiro de 2011 após coleta em 

campo e mantida em laboratório segundo técnica descrita por Garcia, Botelho e 

Parra (2007), com algumas modificações: após infestação com ninfas recém-

eclodidas, as plantas foram encaixadas em tubos PVC, os quais foram 

acondicionados em Fitotron (temperatura de 25±1ºC, UR de 70±10% e fotofase de 

14 h); os ovos foram retirados do algodão com o auxílio de um pincel nº 000. 

 

3.2 Efeito de gramíneas sobre a biologia de M. fimbriolata 
 

O ensaio foi realizado sem chance de escolha com ninfas recém-eclodidas, 

provenientes da criação estoque, em condições de casa de vegetação. As 

gramíneas utilizadas foram semeadas em potes de 500 ml, utilizando o substrato 

Basaplant e o adubo Osmocote - 14-14-14 (N, P, K), sendo utilizados 200 g de 

adubo para cada 25 kg de substrato. Ao atingirem três meses de idade, as plantas 

foram retiradas do pote plástico e replantadas em vasos com 15 cm de altura, 17,5 

cm de boca e 12 cm de base, de forma que as raízes ficassem expostas (Figura 1A). 

Após o desenvolvimento das raízes, foram colocadas, com o auxilio de um pincel, 10 

ninfas por planta, sendo 10 plantas por gramínea (tratamento), perfazendo um total 

de 100 ninfas por tratamento. As gramíneas utilizadas foram: Brachiaria dictyoneura 

(Fig. & Not.) Stapf., Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick cv. Llanero, Brachiaria 

ruziziensis (Germain & Edvard), Brachiaria decumbens Stapf. cv. Basilisk, Brachiaria 

brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf. cv. MG-4, Brachiaria brizantha (Hochst ex A. 

Rich.) Stapf. cv. MG-5 Vitória, Panicum maximum Jacq cv. Aruana, Panicum 

maximumJacq cv. Aries, Panicum maximum Jacq cv. Paredão, Setaria sphacelata 

(Nandi) cv. Kazungula, Andropogon gayanus Kunth e como testemunha foi utilizada 



 
 

 
 

38

Brachiaria brizantha (Hochst ex A. Rich.) Stapf. ecótipo BB185, que demonstrou alta 

suscetibilidade em ensaios anteriores. Após a infestação, as plantas foram mantidas 

em casa de vegetação (Figura 1B).  

 

 
Figura 1 - A) Planta após replantio e B) Disposição das plantas na casa de vegetação 

 

As avaliações foram realizadas ao 30º dia após a inoculação, observando-se 

o número de ninfas vivas. Quando as ninfas atingiram o 5º ínstar, uma gaiola de filó 

foi colocada sobre o vaso, de modo que, ao emergirem, os adultos ficassem retidos 

nas mesmas (Figura 2). Após o 30º dia, foi avaliada, diariamente, a mortalidade das 

ninfas até a emergência do último adulto, para determinar a duração e a viabilidade 

da fase de ninfa. 

 
Figura 2 - Gaiolas de filó utilizadas para aprisionar adultos recém-emergidos 

 

Após a emergência, os insetos foram pesados utilizando-se uma balança 

analítica e separados em casais, os quais foram mantidos em gaiolas cilíndricas e 

alimentados com a mesma gramínea de onde foram provenientes. As plantas 

oferecidas aos insetos foram cultivadas em copos de 200 ml, tendo a superfície 

coberta com um disco de algodão, o qual serviu como substrato de oviposição. Os 

A B 
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discos de algodão foram trocados diariamente. Nesta etapa foram avaliados o 

período de pré-oviposição, o número de ovos/fêmea e a longevidade dos adultos. Os 

ovos foram retirados do algodão com o auxílio de um pincel nº 000 e colocados em 

placas de Petri forradas com papel filtro, o qual era umedecido diariamente, 

avaliando-se a viabilidade e a duração do período embrionário. 

 

3.3 Tolerância de gramíneas a M. fimbriolata 
 

O ensaio foi realizado com três gramíneas, P. maximum cv. Paredão, 

Brachiaria brizantha Stapf. cv. Marandu (resistente por antibiose às cigarrinhas-das-

pastagens (NILAKHE, 1987; COSENZA et al., 1989; VALÉRIO, 2005) e B. brizantha 

ecótipo BB185 (padrão de suscetibilidade utilizada como testemunha nos ensaios 

anteriores). Para cada gramínea foram utilizadas duas densidades de cigarrinhas, 

quatro e oito insetos adultos de zero a 48 horas de idade, correspondendo a dois e 

quatro casais, respectivamente. Gramíneas sem insetos foram utilizadas como 

testemunha, totalizando nove tratamentos com cinco repetições cada. 

Antes de colocar os insetos nas gaiolas, foi medida a altura das gramíneas e 

contado o número de perfilhos das mesmas. As gramíneas foram colocadas dentro 

de gaiolas cilíndricas transparentes e os insetos foram, então, liberados, após o que, 

as gaiolas foram colocadas na casa de vegetação (Figura 3). A cada dois dias os 

insetos mortos foram substituídos por insetos coletados na criação estoque. As 

avaliações foram realizadas aos 3º e 7º dias após a infestação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Disposição das gaiolas na casa de vegetação após a 
infestação 
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Foram analisados os parâmetros dano nas gramíneas, crescimento e rebrote 

das gramíneas aos 14 dias após o ataque dos insetos. Para a avaliação de dano foi 

utilizada a escala de danos (variando de 1 a 9) descrita por Santos, Cruz e Botelho 

(1982), desenvolvida para avaliar danos causados pela cigarrinha-das-pastagens D. 

flavopicta em milho, conforme se segue: 

Descrição da sintomatologia Nota 

Ausência total de manchas cloróticas nas folhas .................................................................................... 1 

Manchas cloróticas suaves em poucas folhas ........................................................................................ 2 

Manchas cloróticas suaves em todas as folhas ...................................................................................... 3 

Clorose suave localizada (não ocupando toda a extensão da folha) em todas as folhas ....................... 4 

Clorose suave generalizada (ocupando toda ou quase toda a extensão da folha) em todas as folhas .. 5 

Clorose bem definida, generalizada sem sintoma de início de senescência da folha ............................. 6 

Clorose bem definida, generalizada com sintoma de início de senescência da folha ............................. 7 

Plantas em estado adiantado de senescência ........................................................................................ 8 

Plantas mortas ......................................................................................................................................... 9 
 

3.4 Uso associado de Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin e gramíneas 
resistentes a M. fimbriolata em casa de vegetação 

3.4.1 Tratamentos 
 

Para verificar a associação de plantas resistentes com o fungo M. anisopliae, 

foram utilizadas quatro gramíneas: P. maximum cv. Paredão e P. maximum cv. Aries 

(selecionados com base nos resultados obtidos no item 3.2, o primeiro por ter sido 

resistente e o segundo por se comportar como intermediário), B. brizantha cv. 

Marandu (resistente por antibiose às cigarrinhas-das-pastagens (NILAKHE, 1987; 

COSENZA et al., 1989; VALÉRIO, 2005) e B. brizantha ecótipo BB185 (padrão de 

suscetibilidade utilizada como testemunha nos ensaios anteriores). Para cada 

genótipo foi instalado um tratamento com M. anisopliae e um tratamento sem M. 

anisopliae, perfazendo um total de oito tratamentos. 

Os genótipos utilizados foram plantados em copos de 200 ml, utilizando-se o 

mesmo procedimento citado no item 3.2 e acondicionadas em casa de vegetação. 

Para cada tratamento foram infestadas seis plantas com 10 ninfas cada, totalizando 

60 ninfas por tratamento. Para a infestação foi cortado o fundo dos copos e o 

mesmo encaixado em uma tampa, a qual, por sua vez, foi encaixada em um pote de 
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500 ml, de modo a manter as raízes expostas (Figura 4A). Após a infestação, as 

plantas foram mantidas em casa de vegetação e molhadas diariamente (Figura 4B). 

Quando as ninfas atingiram o 3º ínstar (aproximadamente ao 20º dia após a 

inoculação) foi realizada uma contagem de ninfas e quando necessário completadas 

as 10 ninfas iniciais com ninfas provenientes de plantas reservas, sendo, 

posteriormente, realizada a pulverização com o fungo M. anisopliae. Foi utilizado o 

isolado E9, proveniente do Banco de Patógenos do Laboratório de Patologia e 

Controle Microbiano de Insetos da ESALQ/USP. A suspensão de inóculo foi obtida 

de colônias mantidas em placas de Petri com meio de cultura Batata Dextrose Ágar - 

BDA (batata-dextrose-ágar, Difco™) e preparada com água deionizada mais 

espalhante adesivo Tween® na concentração de 5.107 de conídios viáveis.ml-1. Para 

a testemunha foi pulverizado água mais espalhante adesivo Tween®. A pulverização 

foi realizada em local apropriado (fora da casa de vegetação) com o pulverizador 

Airbrush Set (Figura 4C).  

A temperatura foi controlada através de um sistema de aquecimento e 

resfriamento da própria casa de vegetação, sendo mantida a 24±5ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira avaliação foi realizada cinco dias após a pulverização e 

posteriormente a cada dois dias, até o 15º dia. A avaliação consistiu na contagem de 

ninfas mortas. Para a confirmação da mortalidade pela ação do fungo M. anisopliae, 

as ninfas mortas foram retiradas e colocadas em placas Elisa contendo algodão 

umedecido em seu interior. As placas foram mantidas durante uma semana em 

A B C 

Figura 4 - A) Exposição das raízes antes da infestação de ninfas; B) Disposição das plantas 

na casa de vegetação e C) Aplicação de Metarhizium anisopliae 
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câmara climatizada (25±1ºC, UR de 70±10% e fotofase de 14 h), para verificação do 

crescimento micelial sobre as ninfas mortas. 
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3.5 Análise estatística 
 

Para verificar o efeito de gramíneas no desenvolvimento de Mahanarva 

fimbriolata os tratamentos foram analisados por meio da análise de variância 

(ANOVA). Foram verificados os pressupostos da ANOVA por meio da família de 

transformação ótima de Box-Cox (1964) e o teste de Hartley (1950) foi aplicado para 

verificar a homogeneidade de variâncias. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado. Os tratamentos constituíram-se de 12 diferentes tipos de gramíneas e 

as variáveis analisadas foram duração e viabilidade da fase de ninfa, peso e 

longevidade de adultos, período de pré-oviposição, número de ovos/fêmea, duração 

e viabilidade da fase embrionária.  

Uma vez verificados os pressupostos da ANOVA, aplicou-se o teste F 

(p<0,05) para verificar possíveis diferenças entre os tratamentos. Na sequência, 

rejeitada a hipótese de nulidade entre os tratamentos, prosseguiu-se com a análise 

de comparações de médias por meio do teste de Tukey (p<0,05). 

Para a variável longevidade de macho, de acordo com a transformação ótima 

de Box-Cox, foi realizada a transformação raiz quadrada. Para a análise do número 

de ovos por tratamento foi realizada a transformação raiz quadrada (sqrt) e a média 

comparada pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade no programa SAS. 

Com a finalidade de classificar as relações naturais que os dados de biologia 

apresentaram, formando grupos, foi realizada a análise de Cluster. 

Para os dados de tolerância de gramíneas a M. fimbriolata foi realizada 

análise de correlação de Sperman, com o objetivo de verificar possíveis correlações 

entre o número de insetos, 2 e 4 casais, com a testemunha, sem insetos. 

A associação de Metarhizium anisopliae e gramíneas resistentes foi analisada 

como descrito para o efeito de gramíneas no desenvolvimento de M. fimbriolata, 

sendo os tratamentos: P. maximum cv. Paredão, P. maximum cv. Aries, B. brizantha 

cv. Marandu e B. brizantha ecótipo BB185 com e sem aplicação de M. anisopliae. 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa computacional SAS 

versão 9.2 (SAS/STAT, 2003). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Efeito de gramíneas sobre a biologia de Mahanarva fimbriolata (Stål) 
 

4.1.1 Fase de ninfa 
 

A sobrevivência da fase de ninfa de M. fimbriolata foi afetada pelos genótipos 

utilizados para a alimentação, sendo que todos os tratamentos diferiram da 

testemunha, na qual se constatou a menor mortalidade (14%) (Tabela 1). A maior 

mortalidade foi constatada na gramínea Panicum maximum cv. Paredão (98%), a 

qual diferiu de todos os tratamentos, seguida de Andropogon gayanus (86%) e 

Panicum maximum cv. Aruana (71%), que não diferiram entre si, mas também 

diferiram dos demais tratamentos, nos quais as mortalidades apresentaram valores 

intermediários variando de 30 a 51% (Tabela 1).  

A mortalidade é um dos parâmetros que classificam uma gramínea como 

resistente e é um forte indicativo de ocorrência de antibiose. Nesse sentido e 

considerando que a mortalidade das ninfas foi praticamente total quando criadas no 

genótipo P. maximum cv. Paredão, tal material pode ser caracterizado como 

resistente ao inseto por antibiose. Em relação aos demais genótipos testados no 

presente trabalho, não se pode descartar, entretanto, a presença de antixenose 

alimentar, considerando-se que não foram realizados testes específico para 

determinação desse tipo de resistência. Isso posto, pode-se inferir que todos os 

materiais testados, excetuando-se P. maximum cv. Paredão, apresentaram (em 

relação ao genótipo testemunha) um maior ou menor grau de resistência por 

antibiose e/ou antixenose alimentar. 

Cardona, Miles e Sotelo (1999) consideram uma gramínea resistente quando 

a sobrevivência dos insetos testados é menor que 30%, intermediária de 31 a 50% e 

suscetível maior do que 50%. Outros autores observam, além da mortalidade, a 

duração do período de ninfa, onde para caracterizar uma gramínea resistente, a 

mortalidade e a duração média necessitam estar acima da média do grupo, 

adicionando o valor do desvio padrão correspondente (LAPOINTE et al., 1992; 

VALÉRIO et al., 2004). 
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Tabela 1 - Média ± erro padrão (E.P.) da mortalidade (%) da fase de ninfa de Mahanarva fimbriolata 
criada em diferentes gramíneas (temperatura de 24±6ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 
h) 

Tratamentos 
Mortalidade 

 
Total de insetos emergidos 

(%)  
Fêmea Macho 

Panicum maximum cv. Paredão 98,00 ± 0,13 a   0 2 

Andropogon gayanus 86,00 ± 0,54 b  6 8 

Panicum maximum cv. Aruana 71,00 ± 0,55 b  13 16 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 51,00 ± 0,98 c  19 26 

Brachiaria brizantha cv. MG-4 49,00 ± 0,98 c  22 29 

Brachiaria ruziziensis 47,00 ± 0,90 c  26 27 

Panicum maximum cv. Aries 44,00 ± 0,86 c  19 37 

Setaria sphacelata cv. Kazungula 42,00 ± 0,65 c  30 28 

Brachiaria humidicola cv. Llanero 35,00 ± 0,56 d  22 43 

Brachiaria dictyoneura 34,00 ± 0,48 d  28 38 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória 30,00 ± 0,77 d  29 41 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185 14,00 ± 0,87 e  38 48 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

Ressalte-se que, para o tratamento P. maximum cv. Paredão, a mortalidade 

ninfal foi o único parâmetro analisado visto que apenas dois machos atingiram o 

estágio adulto nesse genótipo, impossibilitando a análise da duração da fase ninfal e 

dos demais parâmetros referentes à fase adulta da cigarrinha. Considerando-se os 

demais tratamentos, a maior duração dessa fase para as fêmeas foi constatada em 

A. gayanus, cujo valor (55,00 dias) diferiu de todos os demais. A seguir, situou-se P. 

maximum cv. Aruana, onde a fase ninfal durou 46,83 dias, a qual diferiu dos demais 

tratamentos com exceção do valor registrado em Setaria sphacelata cv. Kazungula 

(42,69 dias). Nos demais tratamentos, os valores, variáveis entre 36,76 e 40,91 dias, 



 
 

 
 

47

não diferiram entre si e tampouco do registrado na testemunha (Brachiaria brizantha 

ecótipo BB185), genótipo em que as ninfas atingiram a fase adulta após 36,78 dias 

(Tabela 2). 

A duração da fase de ninfa para os machos foi similar à observada para as 

fêmeas, variando de 35,64 a 52,92 dias. Assim, o maior valor para os machos 

também foi constatado em A. gayanus (52,92 dias) diferindo de todos os outros 

tratamentos, vindo a seguir P. maximum cv. Aruana (46,10 dias) que diferiu dos 

demais com exceção do valor registrado em S. sphacelata cv. Kazungula (41,20 

dias). Nos demais genótipos a duração da fase ninfal dos machos variou entre 36,50 

e 39,14 dias, não diferindo entre si e nem da testemunha (35,64 dias) (Tabela 2). 

Resultados semelhantes foram constatados quando fêmeas e machos foram 

analisados em conjunto onde os valores registrados em A. gayanus (54,07 dias) e P. 

maximum cv. Aruana (46,51 dias) diferiram de todos os demais e entre si, podendo-

se, dessa forma, caracterizar principalmente esses dois genótipos, com base nos 

valores de duração da fase ninfal por sexo ou em conjunto para ambos os sexos, 

como aqueles dotados de resistência dos tipos antibiose e/ou antixenose alimentar. 

A seguir, situou-se Setaria sphacelata cv. Kazungula onde a fase ninfal durou 41,98 

dias, não diferindo de B. brizantha cv. MG-4 (39,27 dias), P. maximum cv. Aries 

(38,99 dias) e B. brizantha cv. MG-5 Vitória (38,58 dias). Nos demais tratamentos, os 

valores, variáveis entre 36,24 e 38,59 dias, não diferiram entre si e tampouco do 

registrado na testemunha (B. brizantha ecótipo BB185) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Média ± erro padrão (E.P.) da duração média (dias) da fase de ninfa de Mahanarva 
fimbriolata criada em diferentes gramíneas (temperatura de 24±6ºC, UR de 70±10% e 
fotofase de 12 h) 

Tratamentos 

Duração (dias) 

Fêmea Macho Fêmea + Macho 

Panicum maximum cv. Paredão - 40,00 ± 2,00 (n=2)*  - 

Andropogon gayanus 55,00 ± 2,66 a (n=6) 52,92 ± 0,76 a (n=8) 54,07 ± 1,50 a 

Panicum maximum cv. Aruana 46,83 ± 1,83 b (n=13) 46,10 ± 1,51 b (n=16) 46,51 ± 1,18 b 

Setaria sphacelata cv. Kazungula 42,69 ± 1,13 bc (n=30) 41,20 ± 0,75 bc (n=28) 41,98 ± 0,68 c 

Brachiaria brizantha cv. MG-4 40,91 ± 0,86 cd (n=22) 37,64 ± 0,77 cd (n=29) 39,27 ± 0,68 cd 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória 39,03 ± 1,10 cd (n=29) 38,13 ± 1,02 cd (n=41) 38,58 ± 0,74 cd 

Panicum maximum cv. Aries 38,83 ± 1,14 cd (n=19) 39,14 ± 1,33 cd (n=37) 38,99 ± 0,85 cd 

Brachiaria dictyoneura 38,59 ± 0,68 cd (n=28) 36,50 ± 0,62 cd (n=38) 37,49 ± 0,49 d 

Brachiaria humidicola cv. Llanero 38,58 ± 0,81 cd (n=22) 37,23 ± 1,46 cd (n=43) 38,59 ± 0,81 d 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 38,01 ± 0,58 cd (n=26) 37,00 ± 1,07 cd (n=19) 37,54± 0,56 d 

Brachiariabrizantha ecótipo BB185 36,78 ± 0,87 d (n=38) 35,64 ± 0,41 d (n=48) 36,24 ± 0,48 d 

Brachiaria ruziziensis 36,76 ± 0,67 d (n=26) 37,29 ± 1,10 cd (n=27) 37,04 ± 0,63 d 

* Dados não incluídos na análise 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

A maioria dos trabalhos realizados para selecionar variedades resistentes a 

cigarrinhas-das-pastagens consideram os parâmetros mortalidade e duração da fase 

ninfal os mais importantes (LAPOINTE et al. 1992; CARDONA; MILES; SOTELO, 

1999; VALÉRIO et. al. 2004). Seguindo os critérios adotados por Lapointe et al., 

(1992), para a fase de ninfa, as gramíneas selecionadas como resistentes são P. 

maximum cv. Paredão, A. gayanus e P. maximum cv. Aruana, as quais 

proporcionaram mortalidade e duração média acima da média do grupo, mais o valor 

do desvio padrão correspondente (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Média ± erro padrão (E.P.) da mortalidade (%) e da duração (dias) da fase de ninfa em 

Panicum maximum cv. Paredão, Andropogum gayanus e Panicum maximum cv. Aruana, 
comparadas com a média em todas as gramíneas (temperatura de 24±6ºC, UR de 
70±10% e fotofase de 12 h) 

Parâmetros 

Média do grupo P. maximum cv. 
Paredão A. gayanus P. maximum cv. 

Aruana 

 

Mortalidade 50,08±6,92 98,00±0,13 86,00±0,54 71,00±0,55 

Duração (fêmea) 41,09±1,65 -- 55,00±2,66 46,83±1,83 

Duração (macho) 39,13±0,85 40,00±2,00 52,92±0,76 46,10±1,51 

Duração (fêmea + macho) 39,88±0,38 40,00±2,00 54,07±1,50 46,51 ± 1,18 

 

4.1.2 Fase adulta 
 

A maioria dos trabalhos sobre resistência de gramíneas às cigarrinha-das-

pastagens envolve pesquisa somente com a fase de ninfa (COSENZA et al., 1989; 

CARDONA et al., 2004). Recentemente López et. al. (2009) desenvolveram uma 

metodologia para avaliar a resistência das gramíneas à fase adulta, observando os 

danos visíveis em folhas e a perda de clorofila, não contemplando, por outro lado, os 

parâmetros adotados neste trabalho. 

No que se refere ao parâmetro peso dos adultos houve diferença tanto para 

as fêmeas como para os machos. No caso das fêmeas, os menores pesos foram 

registrados nos genótipos P. maximum cv. Aruana e A. gayanus, cujos valores (5,29 

e 5,43 mg, respectivamente) diferiram dos obtidos nos demais tratamentos, com 

exceção dos verificados em S. sphacelata cv. Kazungula (6,30 mg) e Panicum 

maximum cv. Aries (6,87 mg), situando-se a seguir o valor obtido em Brachiaria 

humidicola cv. Llanero (7,13 mg), que assim, como os genótipos anteriormente 

citados, diferiu dos valores verificados na testemunha (B. brizantha ecótipo BB185), 

onde foi registrado o maior peso (9,22 mg). Nos demais genótipos, ainda que as 

médias tenham variado de 7,93 a 8,60 mg, não houve diferença em relação ao valor 

obtido na testemunha (Tabela 4). 
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Quanto aos machos, o menor peso foi obtido em A. gayanus (4,43 mg), o qual 

diferiu dos demais com exceção dos registrados em P. maximum cv. Aruana (4,82 

mg), S. sphacelata cv. Kazungula (5,10 mg) e P. maximum cv. Aries (5,67 mg). Além 

desses quatro materiais, também apresentaram pesos inferiores ao registrado na 

testemunha (onde o valor foi 7,44 mg), os machos provenientes da criação em B. 

humidicola cv Llanero (5,99 mg); para os demais genótipos os valores variaram entre 

6,55 e 7,07 mg e não diferiram da testemunha (Tabela 4). 

Resultados semelhantes foram constatados quando fêmeas e machos foram 

analisados em conjunto, onde os valores médios obtidos em A. gayanus (4,98 mg) e 

em P. maximum cv. Aruana (5,08 mg) diferiram dos demais, com exceção do 

registrado em S. sphacelata cv . Kazungula (5,67 mg). Também diferenciaram do 

peso obtido na testemunha (8,50 mg), os valores constatados em P. maximum cv. 

Aries (6,25 mg) e B. humidicola cv Llanero (6,56 mg). Nos demais genótipos, os 

pesos variaram entre 7,05 e 7,82 mg, não se diferenciando entre si e tampouco da 

testemunha. Novamente, e nesse caso, com base nos valores de peso dos adultos 

por sexo ou em conjunto para os dois sexos, que os genótipos A. gayanus e P. 

maximum cv. Aruana são aqueles dotados de resistência dos tipos antibiose e/ou 

antixenose alimentar. 

A diferença no peso encontrada nos tratamentos pode ser explicada pela 

qualidade do alimento, que influencia no crescimento e desenvolvimento dos insetos 

(KLEIN; KOGAN, 1974), afetando a taxa de crescimento, o tempo de 

desenvolvimento, peso do inseto e sobrevivência, bem como a fecundidade, 

longevidade, movimentação e capacidade de competição de adultos (PARRA, 

1991). 
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Tabela 4 - Média ± erro padrão (E.P.) do peso médio de machos e fêmeas de Mahanarva fimbriolata 
provenientes de ninfas alimentadas em diferentes gramíneas (temperatura de 24±6ºC, 
UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 
Peso (mg) 

Fêmea Macho Fêmeas + Machos 

Panicum maximum cv. Paredão - 5,84 ± 0,68 (n=2)* - 

Panicum maximum cv. Aruana 5,29 ± 0,29a (n=13) 4,82 ± 0,33 ab (n=16) 5,08 ± 0,25 a 

Andropogon gayanus 5,43 ± 0,17a (n=6) 4,43 ± 0,35 a (n=8) 4,98 ± 0,29 a 

Setaria sphacelata cv. Kazungula 6,30 ± 0,28 ab (n=30) 5,10 ± 0,15 ab (n=28) 5,67 ± 0,18 ab 

Panicum maximum cv. Aries 6,87 ± 0,40abc (n=19) 5,67 ± 0,28 abc (n=37) 6,25 ± 0,27 bc 

Brachiaria humidicola cv. Llanero 7,13 ± 0,26bcd (n=22) 5,99 ± 0,10 bcd (n=43) 6,56 ± 0,15 bcd 

Brachiaria ruziziensis 7,93 ± 0,57cde (n=26) 6,55 ± 0,33 cde (n=27) 7,08 ± 0,45 cde 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 8,11 ± 0,36cde (n=19) 6,65 ± 0,34 cde (n=2) 7,48 ± 0,44 cde 

Brachiaria dictyoneura 8,19 ± 0,84cde (n=28) 6,74 ± 0,13 cde (n=38) 7,05 ± 0,43 de 

Brachiaria brizantha cv. MG-4 8,33 ± 0,32cde (n=22) 7,07 ± 0,09 de (n=29) 7,69 ± 0,15 de 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória 8,60 ± 0,33de (n=29) 7,05 ± 0,26 de (n= 41) 7,82 ± 0,28 de 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185 9,22 ± 0,38e (n=38) 7,44 ± 0,18 e (n=48) 8,50 ± 0,35 e 

* Dados não incluídos na análise 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

Para o parâmetro período de pré-oviposição, não houve diferença entre as 

médias, as quais variaram de 4,00 a 5,05 dias em Brachiaria brizantha cv. MG5 

Vitória e Brachiaria dictyoneura, respectivamente. 

O número de ovos variou muito entre os tratamentos e dentro dos 

tratamentos, sendo que além de P. maximum cv. Paredão, outros dois tratamentos 

(P. maximum cv. Aruana e A. gayanus) não foram incluídos na análise já que nesses 

dois genótipos foram obtidas apenas duas repetições, número insuficiente para 

utilização na comparação com os demais genótipos. Considerando os demais 

genótipos, os menores valores para número de ovos foram obtidos em P. maximum 

cv. Aries, B. humidicola cv. Llanero e S. sphacelata cv. Kazungula (20,50, 31,23 e 
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31,40 ovos, respectivamente), os quais diferiram dos registrados nos demais 

genótipos, com exceção de B. decumbens cv. Basilisk e B. dictyoneura (54,69 e 

58,53 ovos, respectivamente). Nos demais genótipos embora as médias tenham 

variado entre 98,38 e 116,08 ovos, não houve diferença em relação à testemunha 

(134,47 ovos) (Tabela 5). Com a não inclusão dos genótipos A. gayanus e P. 

maximum cv. Aruana nas análises, por número insuficiente de repetições, os 

genótipos que se destacaram, com base na fecundidade, como dotados de 

resistência dos tipos antibiose e/ou antixenose alimentar foram P. maximum cv. 

Aries, B. humidicola cv. Llanero e S. sphacelata cv. Kazungula. 

 
Tabela 5 - Média ± erro padrão (E.P.) do período de pré-oviposição (dias), do número de ovos por 

tratamento e do número de ovos por fêmea de Mahanarva fimbriolata alimentada em 
diferentes gramíneas (temperatura de 24±6ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos  Pré-oviposição Nº médio de ovos /fêmea 
  

Panicum maximum cv. Aruana - 37* 

Andropogon gayanus - 61* 

Brachiaria dictyoneura 5,05 ± 0,26 a (n=19) 58,53 ± 12,58 ab 

Brachiaria humidicola cv. Llanero 4,69 ± 0,18 a (n=13) 31,23 ± 8,51a 

Brachiaria ruziziensis 4,56 ± 0,18 a (n=16) 98,38 ± 18,63bc 

Panicum maximum cv. Aries 4,50 ± 0,21 a (n=12) 20,50 ± 4,79a 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 4,38 ± 0,18 a (n=16) 54,69 ± 9,36 ab 

Brachiaria brizantha cv. MG-4 4,38 ± 0,25 a (n=13) 116,08 ± 20,24 bc 

Setaria sphacelata cv. Kazungula 4,20 ± 0,20 a (n=10) 31,40 ± 12,98a 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185 4,18 ± 0,10 a (n=17) 134,47 ± 15,65 c 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória 4,00 ± 0,14 a (n=18) 108,28 ± 12,85 bc 

* Dados não incluídos na análise 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

A menor longevidade para fêmeas foi registrada em P. maximum cv. Aries, 

cujo valor (5,25 dias) diferiu, no entanto, apenas daqueles observados em Brachiaria 
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brizantha cv. MG-5 Vitória (8,89 dias) e na testemunha (9,10 dias), ocorrendo nos 

demais tratamentos valores intermediários que não diferiram dos extremos 

anteriormente citados (Tabela 6).  

Já para machos, as menores longevidades foram obtidas para os insetos 

provenientes das gramíneas S. sphacelata cv. Kazungula (4,81 dias) e P. maximum 

cv. Aruana (4,89 dias), diferindo das demais, com exceção de P. maximum cv. Aries 

(5,88 dias) e B. humidicola cv. Llanero (7,11 dias), Brachiaria ruziziensis (7,65 dias) 

e B. decumbens cv. Basilisk (8,00 dias). Nas demais gramíneas os valores médios 

variaram de 8,37 a 10,29 dias e não diferiram da longevidade verificada na 

testemunha (8,47 dias) (Tabela 6). 

Resultados semelhantes foram constatados quando fêmeas e machos foram 

analisados em conjunto, onde a menor longevidade foi obtida para os insetos 

provenientes de S. sphacelata cv. Kazungula (5,31 dias), diferindo das demais, com 

exceção de P. maximum cv. Aries (5,56 dias), P. maximum cv. Aruana (5,68 dias) e 

B. humidicola cv. Llanero (6,76 dias), sendo que apenas os valores registrados 

nesses quatro genótipos foram inferiores aos verificados na testemunha (B. 

brizantha ecótipo BB185), em que o valor (9,00 dias), não diferiu dos tratamentos 

restantes em que as longevidades variaram de 7,53 a 9,70 dias. 

No que se refere à longevidade, à semelhança do verificado com os dados de 

fecundidade, os genótipos S. sphacelata cv. Kazungula (em maior grau) e P. 

maximum cv. Aries, P. maximum cv. Aruana e B. humidicola cv. Llanero (em menor 

grau) foram aqueles que se destacaram como os portadores de resistência dos tipos 

antibiose e/ou antixenose alimentar. 
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Tabela 6 - Média ± erro padrão (E.P.) da longevidade média (dias) de machos e fêmeas de 
Mahanarva fimbriolata provenientes e alimentados em diferentes gramíneas 
(temperatura de 24±6ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 
Longevidade (dias) 

Fêmea Macho Fêmea + 
Macho 

Panicum maximum cv. Aries 5,25 ± 0,50 a (n=16) 5,88 ± 0,57 ab (n=16) 5,56 ± 0,38 ab 

Setaria sphacelata cv. Kazungula 5,81 ± 0,59 ab (n=16) 4,81 ± 0,41 a (n=16) 5,31 ± 0,36 a 

Brachiaria humidicola cv. Llanero 6,39 ± 0,44 ab (n=18) 7,11 ± 0,47 abc (n=19) 6,76 ± 0,33 abc 

Panicum maximum cv. Aruana 6,40 ± 0,83 ab (n=10) 4,89 ± 0,72 a (n=9) 5,68 ± 0,57 ab 

Andropogon gayanus 7,00 ± 1,73 ab (n=4) 9,75 ± 3,04 bc (n=4) 8,38 ± 1,70 cd 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk 7,06 ± 0,36 ab (n=16) 8,00 ± 0,68 abc (n=15) 7,53 ± 0,39 bcd 

Brachiaria dictyoneura 7,78 ± 0,91 ab (n=18) 8,37 ± 0,83 bc (n=20) 8,95 ± 0,61 cd 

Brachiaria ruziziensis 7,94 ± 0,82 ab (n=18) 7,65 ± 0,60 abc (n=20) 7,79 ± 0,47 bcd 

Brachiaria brizantha cv. MG-4 8,50 ± 0,75 ab (n=14) 10,29 ± 0,68 c (n=14) 9,70 ± 0,53 d 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória 8,89 ± 0,49 b (n=20) 8,65 ± 0,67 bc (n=19) 8,77 ± 0,42 cd 

Brachiariabrizantha ecótipo BB185 9,10 ± 0,94 b (n=20) 8,47 ± 0,65 bc (n=19) 9,00 ± 0,57 cd 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

O maior valor para o período embrionário (17,95 dias) ocorreu para os ovos 

provenientes de insetos criados em P. maximum cv. Aries, diferindo dos valores 

constatados em B. ruziziensis (15,94 dias) e de S. sphacelata cv. Kazungula 

(16,24dias), obtendo-se nos demais tratamentos valores intermediários que não 

diferiram dos extremos (Tabela 7). Já no que se refere à viabilidade dos ovos, o 

menor valor foi observado em P. maximum cv. Aries (54,75%) diferindo das médias 

registradas em B. ruziziensis, A. gayanus e B. dictyoneura (90,50; 90,53 e 92,30%, 

respectivamente), constatando-se nos demais materiais valores intermediários que 

não diferiram dos extremos (Tabela 7). 

Embora a duração e a viabilidade do período embrionário sejam parâmetros 

menos importantes que os anteriormente discutidos para a caracterização dos tipos 
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de resistência, há uma tendência de que ovos oriundos de insetos criados em 

plantas com resistência dos tipos antibiose e/ou antixenose alimentar tenham o 

período de incubação aumentado e a viabilidade diminuída. Assumindo-se essa 

premissa, pode-se considerar que P. maximum cv. Aries apresenta esses tipos de 

resistência em maior grau, seguindo-se, apenas no que se relaciona à viabilidade, 

os genótipos S. sphacelata cv. Kazungula e Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória, 

que também apresentaram uma tendência de baixos valores para o referido 

parâmetro. 

 
Tabela 7 - Média ± erro padrão (E.P.) da viabilidade e do período embrionário médio de ovos oriundos 

de adultos de Mahanarva fimbriolata criados em diferentes gramíneas (temperatura de 
25±1ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 
 

Duração (dias) 
 

Viabilidade (%) 

Panicum maximum cv. Aries  17,95 ± 0,53 a (n= 32)  54,75 ±4,76 a (n= 56) 

Brachiaria humidicola cv. Llanero  17,46 ± 0,50 ab (n=98)  81,70 ± 12,15 ab (n=112) 

Brachiariadecumbens cv. Basilisk  16,88 ± 0,44 ab (n=213)  71,00 ±9,50 ab (n=300) 

Brachiaria brizantha cv. MG-4  16,71 ± 0,27 ab (n=233)  82,05 ±8,13 ab (n=300) 

Brachiaria dictyoneura  16,56 ± 0,16 ab (n=278)  92,30 ±0,59 b (n=300) 

Andropogon gayanus  16,51 ± 0,33 ab (n=87)  90,53 ±5,68 b (n=98) 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185  16,50 ± 0,28 ab (n=264)  88,00 ±6,11 ab (n=300) 

Brachiaria brizantha cv. MG-5 Vitória  16,35 ± 0,07 ab (n=126)  63,57 ±4,58 ab (n=211) 

Setaria sphacelata cv. Kazungula  16,24 ± 0,51 b (n=100)  62,20 ± 21,47 ab (n=152) 

Brachiaria ruziziensis  15,94 ± 0,04 b (n=269)  90,50 ±1,59 b (n=300) 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

Considerando-se os diversos parâmetros avaliados, pode inferir que, 

excetuando-se P. maximum cv. Paredão (caracterizado como resistente por 

antibiose) todos os materiais testados apresentaram (em relação ao genótipo 

testemunha) um maior ou menor grau de resistência por antibiose e/ou antixenose 
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alimentar, destacando-se como aqueles com maior grau os genótipos A. gayanus, P. 

maximum cv. Aruana e P. maximum cv. Aries. 

Com os parâmetros mortalidade e duração da fase de ninfa, peso de adultos, 

pré-oviposição, longevidade de adultos, número de ovos por fêmea e duração e 

viabilidade do período embrionário foi gerado um dendrograma, o qual agrupou por 

dissimilaridade as gramíneas testadas, sendo possível observar a formação de três 

grupos distintos (Figura 5). Com os resultados obtidos, pode-se inferir que os 

parâmetros que mais influenciaram na formação dos grupos foram o peso e a 

longevidade de adultos, principalmente das fêmeas. Analisando os resultados, sob a 

ótica da resistência à cigarrinha, constata-se que o grupo três formado por P. 

maximum cv. Aries, S. sphacelata cv. Kazungula, B. humidicola, A. gayanus e P. 

maximum cv. Aruana é aquele que inclui os materiais resistentes (por antibiose e ou 

antixenose alimentar) já que foi o grupo em que os genótipos proporcionaram os 

menores pesos (6,87, 6,30, 7,13, 5,43 e 5,29 mg, respectivamente) e as menores 

longevidades de fêmeas (5,25, 5,81, 6,39, 7,00 e 6,40 dias, respectivamente). 

Segue-se o grupo 1, formado por B. decumbens cv Basilisk, B. dictyoneura, B. 

brizantha cv. MG 4 e B. ruziziensis que se comportaram como medianamente 

resistentes causando valores intermediários tanto para peso de fêmeas (8,11, 8,19, 

8,33 e 7,93 mg, respectivamente) quanto para longevidade de fêmeas (7,06, 7,78, 

8,50 e 7,94 dias, respectivamente). Finalmente, no grupo 2, encontram-se os 

materiais suscetíveis, B. brizantha MG 5 e B. brizantha ecótipo BB185, os quais 

proporcionaram as fêmeas com os maiores pesos (8,60 e 9,22 mg, respectivamente) 

e maiores longevidades (8,89 e 9,10, respectivamente) (Figura 5). 
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Figura 5 - Dendrograma representando os dados de biologia de Mahanarva fimbriolata 

 

Com os resultados obtidos, tanto para a fase de ninfa quanto para a adulta, 

pode-se verificar a influência negativa de algumas das gramíneas sobre alguns 

aspectos biológicos de M. fimbriolata. A alta mortalidade e o prolongamento da fase 

de ninfa permite eleger P. maximum cv. Paredão, A. gayanus e P. maximum cv. 

Aruana como promissoras devido à redução da população causada por esses 

materiais. Outras gramíneas como P. maximum cv. Aries, apesar de não terem se 

comportado como resistentes para a fase ninfal, possuem grande potencial de 

controle para a fase adulta reduzindo o peso de adultos, principalmente das fêmeas, 

o que, consequentemente, levou a uma menor quantidade de ovos, que aliada à 

menor longevidade de adultos pode reduzir drasticamente a população desse inseto. 

López et al. (2009) sugerem que gramíneas com altos níveis de antibiose para ninfas 

podem ser altamente danificadas por adultos da mesma espécie, necessitando 

incorporar a avaliação para adultos como critério de seleção adicional em programas 

de desenvolvimento de novas cultivares. 

Trabalhos realizados com resistência de gramíneas forrageiras a M. 

fimbriolata são escassos e, devido ao atual aumento dessa espécie em pastagem,há 
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necessidade de mais estudos. Com os dados obtidos nesse trabalho, é possível 

iniciar trabalhos mais aprofundados, a campo. 

 

4.2 Tolerância de gramíneas a M. fimbriolata 
 

Para os tratamentos com dois casais não houve diferença de nota dano para 

as três gramíneas testadas ao 3º dia após a infestação, sendo observada diferença 

ao 7º dia, no qual P. maximum cv. Paredão e B. brizantha cv. Marandu obtiveram as 

menores notas médias, 3,26 e 4,08, respectivamente, diferindo de B. brizantha 

ecótipo BB185 que recebeu a maior nota média (7,08), o que indica que os dois 

primeiros genótipos foram menos danificados pelo inseto (Tabela 8). 

 
Tabela 8 - Média ± erro padrão (E.P.) da nota de dano ao 3º dia após a infestação (DAI) para 

gramíneas submetidas à alimentação por adultos de Mahanarva fimbriolata 
(temperatura de 25±5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 

  2 casais 

 3º DAI  7º DAI  

Brachiaria brizantha cv. Marandu  1,60 ± 0,13 a 4,08 ± 0,23 a 

Panicum maximum cv. Paredão  1,58 ± 0,13 a 3,26 ± 0,27 a 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185   1,48 ± 0,13 a 7,08 ± 0,12 b 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 

O resultado repetiu-se para a avaliação realizada com quatro casais, já que 

não houve diferença nas notas de dano ao 3º dia, enquanto que ao 7º dia após 

infestação, novamente P. maximum cv. Paredão e B. brizantha cv. Marandu 

apresentaram notas inferiores (4,52 e 4,80, respectivamente) em relação a B. 

brizantha ecótipo BB185 (7,94) (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Média ± erro padrão (E.P.) da nota de dano ao 7º dia após a infestação (DAI) para 
gramíneas submetidas à alimentação por adultos de Mahanarva fimbriolata (temperatura 
de 25±5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 

  4 casais  

 3º DAI  7º DAI  

Brachiaria brizantha cv. Marandu  2,02 ± 0,26 a 4,80 ± 0,14 a 

Panicum maximum cv. Paredão  1,82 ± 0,11 a 4,52 ± 0,19 a 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185   1,68 ± 0,27 a 7,94 ± 0,15 b 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

 

Dessa forma, analisando os dois níveis de infestação foi possível observar, 

como era de se esperar, que houve maior dano nas gramíneas com um período de 

exposição maior à alimentação dos insetos, sendo esse período maior (7 dias) mais 

adequado para esse tipo de avaliação já que permitiu a discriminação dos genótipos 

tolerantes (P. maximum cv. Paredão e B. brizantha cv. Marandu), em relação ao 

material não tolerante (B. brizantha ecótipo BB185), que já vinha sendo usado como 

testemunha também nas avaliações dos efeitos varietais sobre a biologia do inseto 

(Figura 6). 
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Figura 6 - A) Brachiaria brizantha cv. Marandu: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) com quatro 

casais; B) Brachiaria brizantha ecótipo BB185: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) com 
quatro casais; C) Panicum maximum cv. Paredão: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) 
com quatro casais; D) Gramíneas após alimentação com oito insetos: 1) Brachiaria 
brizantha ecótipo BB185, 2) Brachiaria brizantha cv. Marandu, 3) Panicum maximum cv. 
Paredão 

Não foi possível observar rebrote para os dois níveis de infestação em B. 

brizantha ecótipo BB185, enquanto que para P. maximum cv. Paredão e B. brizantha 

cv. Marandu houve rebrote, sendo mais evidente nas parcelas com menor nível de 

infestação (2 casais) (Figura 7). 
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Figura 7 - A) Brachiaria brizantha ecótipo BB185: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) com quatro 

casais; A) Brachiaria brizantha cv. Marandu: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) com 
quatro casais; C) Panicum maximum cv. Paredão: 1) testemunha, 2) com dois casais, 3) 
com quatro casais; D) Gramíneas após rebrote com dois casais - 1) Panicum maximum cv. 
Paredão, 2) Brachiaria brizantha cv. Marandu, 3) Brachiaria brizantha ecótipo BB185; E)  
Gramíneas após rebrote com quatro casais - 1) Panicum maximum cv. Paredão, 2) 
Brachiaria brizantha cv. Marandu, 3) Brachiaria brizantha ecótipo BB185 

 

A análise dos dados de porcentagem de rebrote permite evidenciar que P. 

maximum cv. Paredão teve 100% de rebrote em ambos os níveis de infestação; B. 

brizantha cv. Marandu rebrotrou em 80 e 60% dos vasos avaliados, 

respectivamente, para 2 e 4 casais, enquanto que para B. brizantha ecótipo não 
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houve qualquer rebrote, indicando também, com base nesse parâmetro, a tolerância 

dos dois primeiros materiais em relação à testemunha (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Porcentagem de rebrote* das gramíneas após serem submetidas à alimentação de 

adultos de Mahanarva fimbriolata, durante 7 dias (temperatura de 25±5ºC, UR de 
70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 

  Rebrote (%) 

 2 casais 4 casais 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185  0 0 

Brachiaria brizantha cv. Marandu  80,00 60,00 

Panicum maximum cv. Paredão  100,00 100,00 

*Avaliação aos 14 dias após a desinfestação. 

 

Não houve correlação entre os níveis de infestação testados para o parâmetro 

perfilho, onde P. maximum cv. Paredão obteve maior número de perfilhos (7,20) 

quando exposto a alimentação de 2 casais, diferenciando de B. brizantha cv. 

Marandu (4,75). Para o nível de infestação de 4 casais não houve diferença entre as 

gramíneas, exceto para B. brizantha ecótipo BB185 que não apresentou perfilhos 

em ambos os níveis de infestação (Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Média ± erro padrão (E.P.) do número de perfilhos de gramíneas submetidas, durante 7 

dias, à alimentação de 2 e 4 casais de Mahanarva fimbriolata, após rebrote* (temperatura 
de 25±5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamento 
(1) 

Nível de 
infestação 

Número médio de perfilhos 

B. brizantha 
ecótipo BB185 

B. brizantha cv. 
Marandu 

P. maximum cv. 
Paredão 

NI 0 3,60 ± 0,81 a 4,20 ± 0,66 a 4,60 ± 0,68 a 

I 2 casais        0 (100) 2 4,75 ± 1,03 a (113) 7,20 ± 0,73 b (157) 

I 4 casais        0 (100) 2 2,67 ± 0,88 a (36) 4,40 ± 0,98 a (4) 

*Avaliação aos 14 dias após a desinfestação 
1NI=não infestadas; I=infestada 
2 Valor zero,não entrou na análise estatística 
Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 
Valor entre parênteses: % de redução da altura em relação à testemunha de cada gramínea. 
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Para o parâmetro altura houve correlação negativa para B. brizantha cv. 

Marandu (-0,973) com 4 casais e para P. maximum cv. Paredão (-0,975) com 2 

casais, indicando o efeito negativo dos insetos nas respectivas gramíneas. Dessa 

forma, a altura das gramíneas foi afetada nos dois níveis de infestação, sendo que 

P. maximum cv. Paredão apresentou melhor recuperação em ambos os casos, 

diferenciando de B. brizantha cv. Marandu (Tabela 12). 

 
Tabela 12 - Média ± erro padrão (E.P.) da altura de gramíneas submetidas, durante 7 dias, à 

alimentação de 2 e 4 casais de Mahanarva fimbriolata, após rebrote* (temperatura de 
25±5ºC, UR de 70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamento 
Nível de 

infestação 

Altura (cm) 

B. brizantha 
ecótipo BB185 

B. brizantha cv. 
Marandu 

P. maximum cv. 
Paredão 

NI 0 13,60 ± 3,12 a 22,10 ± 2,47 b 25,50 ± 1,72 b 

I 2 casais 0 (100) 13,25 ± 2,14 a (40) 20,00 ± 1,44 b (22) 

I 4 casais 0 (100)   5,00 ± 1,44 a (77) 16,70 ± 4,92 b (35) 

*Avaliação aos 14 dias após a desinfestação 
1NI = não infestadas; I = infestada 
Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 
Valor entre parênteses: % de redução da altura em relação à testemunha de cada gramínea 
 
 
4.3 Uso associado de Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin e gramíneas 
resistentes a Mahanarva fimbriolata em casa de vegetação 

 

A mortalidade nas quatro gramíneas sem a aplicação do fungo M. anisopliae 

ficou abaixo de 50% (considerando que para o ensaio foram selecionadas ninfas que 

conseguiram se desenvolver nas respectivas gramíneas até o 3º ínstar), com a 

maior mortalidade (43,33%) registrada para os insetos mantidos em P. maximum cv. 

Paredão. Houve aumento significativo da mortalidade confirmada nas quatro 

gramíneas testadas após a pulverização com o fungo M. anisopliae (Figura 8), onde 

a testemunha obteve a maior mortalidade 60%, não diferindo dos demais 

tratamentos (Tabela 13). A porcentagem de aumento da mortalidade foi significativa 

nas quatro gramíneas, constatando-se em B. brizantha ecótipo BB185 o maior 
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aumento (620,29%), seguido de B. brizantha cv. Marandu (128,59%), P. maximum 

cv. Aries (64,73%), e em menor grau P. maximum cv. Paredão (19,25%) (Tabela 13). 

 

 
Figura 8 - Confirmação da mortalidade - A) Placa Elisa contendo ninfas mortas de Mahanarva 

fimbriolata e B) Crescimento micelial de Metarhizium anisopliae sobre ninfas de 
Mahanarva fimbriolata 

 
Tabela 13 - Média ± erro padrão (E.P.) da mortalidade (%) de ninfas de Mahanarva fimbriolata após 

pulverização com o fungo Metarhizium anisopliae (temperatura de 24±5ºC, UR de 
70±10% e fotofase de 12 h) 

Tratamentos 

Mortalidade (%) 

Sem 

Com M. anisopliae Aumento da 

Mortalidade  Mortalidade  mortalidade* 

M. anisopliae total confirmada (%) 

P. maximum cv. Paredão 43,33 ± 0,49 a 73,33 ± 0,56 a 51,67 ± 0,75 a 19,25 

P. maximum cv. Aries 28,33 ± 0,31 ab 50,00 ± 0,63 b 46,67 ± 0,67 a 64,73 

B. brizantha cv. Marandu 23,33 ± 0,21 b 68,33 ± 0,48 ab 53,33 ± 0,49 a 128,59 

B. brizantha ecótipo. BB185 8,33 ± 0,31 c 66,67 ± 0,33 ab 60,00 ± 0,45 a 620,29 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P< 0,05) 

*Considerando a mortalidade confirmada 

 

Comparando a mortalidade confirmada ao longo do tempo, em todas as 

gramíneas o pico ocorreu ao 11º dia (Figuras 9, 10, 11 e 12). 
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Figura 9 - Mortalidade de ninfas de Mahanarva fimbriolata ao longo do tempo em B. brizantha ecótipo 
BB 185 sem e com aplicação de Metarhizium anisopliae 

 
Figura 10 - Mortalidade de ninfas de Mahanarva fimbriolata ao longo do tempo em B. brizantha cv. 

Marandu sem e com aplicação de Metarhizium anisopliae 

Brachiaria brizantha ecótipo BB185 

Testemunha Mortalidade c/ 
M. anisopliae 

Mortalidade c/ 
M. anisopliae 
confirmada 

 

 Testemunha Mortalidade c/ 
M. anisopliae 

Mortalidade c/ 
M. anisopliae 
confirmada 

Brachiaria brizanthacv. Marandu 
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Figura 11 - Mortalidade de ninfas de Mahanarva fimbriolata ao longo do tempo em P. maximum cv.  

Aries sem e com aplicação de Metarhizium anisopliae 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 12 - Mortalidade de ninfas de Mahanarva fimbriolata ao longo do tempo em P. maximum cv. 

Paredão sem e com aplicação de Metarhizium anisopliae 

Panicum maximum cv. Aries 

Panicum maximum cv. Paredão 

Testemunha Mortalidade c/ 
M. anisopliae 

Mortalidade c/ 
M. anisopliae 
confirmada 

 

Mortalidade c/ 
M. anisopliae 
confirmada 

Mortalidade c/ 
M. anisopliae 

Testemunha  
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Figura 13 - Mortalidade confirmada de ninfas de Mahanarva fimbriolata, ao longo do tempo, após 
inoculação de Metarhizium anisopliae, onde: A) Brachiaria brizantha ecótipo BB185, B) 
Brachiaria brizantha cv. Marandu, C) Panicum maximum cv. Aries e D) Panicum 
maximum cv. Paredão 
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5 CONCLUSÕES 
 

. A mortalidade das ninfas de Mahanarva fimbriolata (Stål, 1854) criadas no 

genótipo Panicum maximum cv. Paredão é quase total, podendo tal material ser 

caracterizado como resistente ao inseto por antibiose. 

. Andropogon gayanus, Panicum maximum cv. Aruana e Panicum maximum 

cv. Aries apresentam, em maior grau, resistência a M. fimbriolata dos tipos antibiose 

e/ou antixenose alimentar, já que afetam o desenvolvimento, a fase adulta e/ou a 

reprodução do inseto. 

. A análise de agrupamento, feita com base nos dados do efeito dos 12 

genótipos sobre a biologia de M. fimbriolata, possibilita a divisão dos mesmos em 

três grupos: um composto por P. maximum cv. Aries, Setaria sphacelata cv. 

Kazungula, Brachiaria humidicola, A. gayanus e P. maximum cv. Aruana, que inclui 

os materiais resistentes ao inseto; um formado por Brachiaria decumbens cv. 

Basilisk, Brachiaria dictyoneura, Brachiaria brizantha cv. MG 4 e Brachiaria 

ruziziensis com materiais moderadamente  resistentes e um grupo com materiais 

suscetíveis formado por Brachiaria brizantha MG 5 e Brachiaria brizantha ecótipo 

BB185. 

. P. maximum cv. Paredão e B. brizantha cv. Marandu apresentam resistência 

por tolerância, já que, sob um mesmo nível de infestação, são menos danificados e 

apresentam recuperação mais rápida, após a desinfestação, quando comparados 

com B. brizantha ecótipo BB185. 

. A aplicação do fungo Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin causou 

aumento na mortalidade das ninfas de cigarrinha, sendo o referido aumento 

dependente do genótipo em que o inseto foi criado. 
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